Protokoll från Styrelsemöte 2O2O-O9-02
Närvarande: BrittSofi Karlsson , Birgitta Elfuing, Ronny Jansson , Andrew Hutchings , Rolf Eriksson
Anders Klar, Gunilla Zetterling, Staffan Björklund , Ann-Charlotte Björklund , Camilla Westerlund ,
Percy Westerlund Esbjörn Forslund och Roine Thunberg

Mötet inleddes av Erik Knutsson från civilförsvaret som med stöd av skriften " Om krisen eller kriget kommer " , fick oss att fundera på vilka risker som kan påverka oss i vårt närområde och vilka
frivilliga resursgrupper som finns ( FRG ).
1 §. Ordförande öppnade mötet
2§ Till att justera protokollet valdes Gunilla Zetterling

3

§ Att lägga till i övriga frågor Ny Redaktör till

Ristaren

4 §. Beslutades att lägga protokollett frän 27 maj
5

§

till handlingarna

Rapporter från

a ) Arbetsgrupper

lnga aktiviteter på grund av corona

b)Kommun
lngen information har inkommit angående medborgarbudgeten
C )Ekonomi:

Ekonomin är god , inga utgifter

till aktiviteter

d )Övrigt
Bion inställd
6 §. Kommande verksamhet
a) Att till kontaklombud utse dom tidigare sammankallade i arbetsgrupperna oetrawee.l«lag+r*p

Perna' t"'"'t
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b )Krisberedskap ska göras ihop med kafd möten
D ) Ristaren kommer på torsdag , fredag till företag

lnformation om inkommande insändare däribland information från kommunen och regionen
En synpunkt att presentera olika företag i bygden och deras arbete
e ) Arbetet med föreningens policy fortskrider
f ) förslag på studiebesök är att besöka fiärdhundraland i Salnecke slott Örsundsbro där småproducenter har gått ihop och säljer sina produkter
Tid för besök den t7llo , ( 70/10 i reservtid ) , återkommer med exakt tid efter samtal med fiärdhundraland

7§. Ristarens utgivningsdagar
10-11 september med manusstopp 23 augusti

22-23 oktober med manusstopp 4 oktober
10-1L december med manusstopp 22 november

lnformation om offset tryck som är mer fdrdelaktigt men att det tar 5 dar
exffa att f:irdigställa , dagar som inte finns idag
Beslutades att fortsätta med digitaltryck året ut
lnformation om olika verksamheter för framtida reportage

8 §. Nästa möten

Arbetsutskott den 21/10 och Z/ 12

Styrelsemöte den 4/3,1 ,

tsltz

Återkommer med tid och lokal
9

§ övriga frågor

Ett problem att inte veta vem som skickar ut kallelsen till styrelsemöte eller arbetsutskott,
när det
är samt var det ska hållas
Beslut togs att sekreteraren skickar ut kallelsen i fortsättningen
Staffan Björklund flaggar för att han vill bli entledigad från sitt uppdrag som redaktör om inte
fler
insändare kommer in för att minska arbetsbördan.
Beslutades att valberedningen ska ingå i ett tidigare skede samt så uppmanades alla i
styrelsen att
skicka in material till Ristaren.
10

§ Ordförande avslutade mötet
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*srufiaÅwyr/"tådunilla Zetterling
Justerare
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